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াঅউমুমফল্লাম মভনা াাআতামনয যামেভ। মফমভল্লাময যাভামনয যামভ। 

াআন্নার াভদামরল্লা ো ারাতু ো ারাভু ‘াঅরা যাূমরল্লা ো ‘াঅরা াঅমরম ো 

াঅামফম াল্লাভ তামরভান কামযা। 

‘াঅম্মা ফা’াঅদ...  

ম্প্রমত াঅয়ভমযকান মযার্চ  াযানারাাআম াআন্সমটমটউট স্টেভটাউন পাউয়েন 

ফাাংরায়দয়য মোমদ াঅয়িারয়নয ফযাায়য একমট মফয়েলনী প্রমতয়ফদন প্রকা কয়যয়ে। 

ডাাআবাযমোং ট্রায়েক্টময াআন ফাাংরায়দাঃ াআরামভক স্টেট বাযা াঅর-কায়েদা (‚াআরামভক 

স্টেট ফনাভ াঅর-কায়েদাাঃ ফাাংরায়দয় ৃথক গমতথ‛), ময়যানায়ভয এ প্রফন্ধমট মরয়েয়ে 

াঅয়ভমযকায প্রমতযক্ষা ভন্ত্রনারয়েয (মডাটচয়ভন্ট াপ মডয়পন্স) মফয়েলক (াযানামরে) 

নাথামনয়ের ফায। প্রমতয়ফদনমট প্রকামত য়েয়ে ২০১৭ এয মডয়ম্বয়যয ৯ তামযে। এ 

প্রমতয়ফদয়ন ফাাংরায়দয়য মোমদ াঅয়িারয়নয ফতচভান াফস্থা, স্টপ্রক্ষাট এফাং ম্ভাফয বমফলযৎ 

াফস্থা মনয়ে স্টফ মকেু র্ভকপ্রদ তথয উয়ে এয়য়ে। ভূরত কুপপায, মফয়ল কয়য মফশ্ব কুপয 

মিয স্টকন্দ্র, ায়য ভাথা াঅয়ভমযকা, মকবায়ফ ফাাংরায়দয়য মোমদ াঅয়িারয়নয ফতচভান 

াফস্থায়ক স্টদেয়ে তা ম্পয়কচ েুফ স্পষ্ট ধাযণা াো মাে প্রমতয়ফদনমট স্টথয়ক। তয়ফ 

স্টেভটাউন পাউয়েয়নয এ প্রমতয়ফদয়নয ফয়র্য়ে র্ভকপ্রদ মদক র স্টদম মভমডোয ভয়তা 

তাযা মনেক মকেু ফাাঁধা ধযা ফুমর াঅয়ে মােমন। ফযাং তায়দয প্রমতয়ফদন েয়র স্টফাঝা মাে 
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তাযা দীর্চ ভে মনয়ে ুঙ্খানুুাংে গয়ফলণা  মফয়েলয়ণয য এ প্রমতয়ফদন ততময কয়যয়ে। 

এভনমক এ প্রমতয়ফদয়ন ‘দাো াআরাল্লা’ স্টপাযায়ভয স্টাে, ‘াঅর-ফারাগ’ ভযাগামেয়ণ 

প্রকামত ােে তামভভ াঅর-াঅদনামনয প্রমতয়ফদন াআতযামদয স্টযপায়যন্স উয়ে এয়য়ে। 

কুপপায, মফয়ল কয়য মফশ্ব কুপয়যয ভাথা মোমদ কামচকরা এফাং এয ায়থ মুি ফ 

মকেুয়ক কয়তাটা গুরুয়েয ায়থ স্টনে তা ম্পয়কচ মকেুটা ধাযণা এ স্টথয়ক াো মাে। তয়ফ 

দুাঃয়েয মফলে কুপপায  ভুযতামিন এ কােয়ক ময়তাটা গুরুয়েয ায়থ স্টনে, মোমদ 

াঅয়িারয়নয ায়থ মুি এফাং ভথচক মায়ফ মযমর্ত ায়নক, ায়নক বাাআ-াআ তয়তাটা গুরুে 

স্টদন না। এ স্টথয়ক এটা স্টফাঝা মাে, ফাাংরা বালী এফাং েয়তা ফাাংরায়দয় াফস্থানযত 

মফমবন্ন মফয়েলক স্টেভটাউন পাউয়েয়নয ায়থ স্টকান না স্টকান বায়ফ মুি য়ে কাে 

কযয়ে। 

স্টেভটাউন পাউয়েয়নয এ মযয়ায়টচয গুরুেূণচ মকেু াাং এ স্টরোে াঅনায়দয াভয়ন 

তুয়র ধযয়ফা, মায়ত কয়য ত্রু কীবায়ফ াঅভায়দয াফস্থায়ক স্টদেয়ে, কী বাফয়ে তা ম্পয়কচ 

মকেুটা াঅয়রাকাত কযা ম্ভফ ে। াঅা কময মোমদ াঅয়িারয়নয ায়থ মুি ভথচক, 

কভচী,  স্টনতৃফৃয়িয েনয এ স্টরো উকাময য়ফ। তয়ফ ভূর াঅয়রার্নাে মাফায াঅয়গ 

স্টেভটাউন পাউয়েন ম্পয়কচ মকেুটা ধাযণা স্টদো প্রয়োেন। স্টকন াঅভযা তায়দয কথা 

উস্থান কযমে, স্টকন তায়দয কথা াঅভয়র স্টনো য়ে, তাযা স্টক, তায়দয এয়েো কী – 
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এফ প্রয়েয উত্তয ম্পয়কচ মকেুটা ধাযণা থাকয়র াআনাাঅল্লা তায়দয ফিফয মফয়েলণ কযা 

েতয য়ফ। 

স্টেভটাউন পাউয়েনাঃ 

ভূরত স্টেভটাউন পাউয়েন র াঅয়ভমযকায মাঅাআএ এফাং প্রমতযক্ষা ভন্ত্রনারয়েয ায়থ 

মুি একমট প্রমতষ্ঠান। প্রমতষ্ঠানমট র্ারু ে ১৯৮৪ ায়র স্নােুমুয়েয স্টপ্রক্ষায়ট। তেন এ 

প্রমতষ্ঠায়নয ভূর উয়িয মের স্টামবয়েত যামো মফয়যাধী স্টপ্রাাগাো ততময কযা, প্রর্ায কযা। 

প্রাথমভক মচায়ে স্টামবয়েত যামো স্টেয়ে াঅা মফমবন্ন কূটনীমতমফদ এফাং উচ্চ দস্থ 

ামপাযয়দয স্টামবয়েত মফয়যাধী যর্না প্রকা  প্রর্ায কযা, স্টামবয়েত মফয়যাধী মফমবন্ন 

াযামক্টমবেয়দয াথচ  ানযানয রমেমেকার ভথচন স্টদো মের স্টেভটাউয়নয কাে। 

প্রকৃতয়ক্ষ স্টেভটাউন শুরু য়েমের াঅয়ভমযকায াআয়ন্টমরয়েন্স কমভউমনমট এফাং ডানমি 

যােননমতক স্টাভোয়র্াভোয়দয একমট ফ্রন্ট মায়ফ। স্নােুমুে স্টকমন্দ্রক নানা মাফমনকায়য 

কাযয়ণ যাময মাঅাআএ াথফা াঅয়ভমযকান প্রমতযক্ষা ভন্ত্রনারয়েয য়ক্ষ স্টামবয়েত যামো 

স্টেয়ে াঅা এফ ‚দরতযাগী‛ ফা ‚মডয়পক্টয‛-স্টদয স্টোরােুমর ােতা কযা ম্ভফ মেয়রা 

না। একাযয়ণ একমট ‚স্টফযকাময‛ প্রমতষ্ঠান ৃমষ্ট কযা ে মায ভাধযয়ভ এ যকাময এয়েো 

ফাস্তফােন কযা মাে। স্টেভটাউন পাউয়েয়নয মযকল্পনায স্টেয়ন প্রকায দুয়টা ভুে মেয়রা 

াঅয়ভমযকান উাআমরোভ গাাআভায এফাং স্টামবয়ে মডয়পক্টয (দরতযাগী) াঅযকামদ স্টবয়র্য়কায। 
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উাআমরোভ গাাআভায মের াঅয়ভমযকান মযাফমরকান ামটচয ায়থ মুি একেন াঅাআনেীমফ। 

মযাফমরকান স্টপ্রময়ডন্ট মনক্সন এফাং স্টযানাল্ড মযগান, দু েয়নয ানাভয়রাআ গাাআভায উচ্চ 

প্রামনক য়দ মের। ানযমদয়ক স্টবয়র্য়কা মের স্নােুমুে র্রাকারীন ভয়ে স্টামবয়েত 

যামো স্টেয়ে াঅয়ভমযকায য়ক্ষ াঅা ফয়র্য়ে উচ্চদস্থ স্টামবয়েত কভচকতচা। রূ্োন্ত বায়ফ 

স্টামবয়েত ক্ষ তযায়গয াঅয়গ স্ট মের োমতাংয়র্য াঅোয-স্টয়েটাময স্টেনায়যর। 

স্নােুমুে স্টল ফায য স্টেভটাউন পাউয়েন ভয়নায়মাগ স্টদে যামো, র্ীন  াআউয়যমো 

াঞ্চয়রয মদয়ক। ৯/১১ এয ঐমতামক ফযকতভে াভরায য স্টেভটাউন তফমশ্বক মোদ 

াঅয়িারয়নয মদয়ক (তায়দয বালাে তফমশ্বক ন্ত্রাফাদ) ভয়নায়মাগ মদয়ত ফাধয ে। 

স্টেভটাউন পাউয়েন ফতচভায়ন াঅয়ভমযকায মরম স্টভকায াথচাৎ াভমযক  যােননমতক 

নীমত মনধচাযকয়দয েনয মফয়েলন ততময কয়য। ুতযাাং তায়দয ায়নক প্রমতয়ফদন ফচাধাযয়ণয 

েনয উনু্মি য়র ফচাধাযণ তায়দয উমিষ্ট ােক স্টেণী না। াঅয তায়দয ায়নক প্রমতয়ফদন 

এভন াঅয়ে মা ফচাধাযয়নয েনয উনু্মি না। তায়দয বালাে, তায়দয গয়ফলণা  

মফয়েলয়নয উয়িয র নীমত মনধচাযয়কয ‚োনায়না  স্টোয়না‛/‚াআনপভচ  এডুয়কট‛-কযা। 

াঅয একাযয়ণাআ স্টেভটাউন াতযন্ত ুাংোনুুাংে মফয়েলয়ণয য তায়দয প্রমতয়ফদনগুয়রা স্টফয 

কয়য। াধাযনত স্টমফ মভথযার্ায াঅয়ভমযকান মভমডোয়ত এফাং মফশ্ব মভমডোয়ত কযা ে 

স্টগুয়রা এোয়ন স্থান াে না। 
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াঅয়ভমযকানযা তায়দয েনগয়ণয াভয়ন এ মুয়েয একটা াফাস্তফ েমফ ঝুমরয়ে যােয়ত র্াে 

মায়ত কয়য তায়দয ামস্তয়েয প্রমত েভান্বয়ে ফে স্টথয়ক ফে হুভমক য়ে ো এ মুয়েয 

ফযাায়য েনভথচন ফোে যাো ম্ভফ ে। ানযমদয়ক মেক মোন্ত স্টনোয েনয নীমত 

মনধচাযকয়দয াভয়ন মেক মর্ত্র তুয়র ধযা েরুযী। একাযয়ণ এ দু ধযয়ণয ােক স্টেণীয েনয 

ততময কযা প্রমতয়ফদয়ন ফযাক তফযীতয মযরমক্ষত ে। ভামকচন স্টয়নট কমভমটয মোমযাং –

এ এভন ায়নক কথাাআ উয়ে াঅয় মা কেয়নাাআ ভূরধাযায ভামকচন মকাংফা মফশ্ব মভমডোয়ত 

াঅয়রামর্ত ে না। 

তয়থযয েনয স্টেভটাউন মনবচয কয়য মফমবন্ন স্টদয়য স্টগায়েিা ফামনী, প্রান এফাং 

াাংফামদকয়দয ভয়ধয থায়ক তায়দয মফমবন্ন ‚স্টাচ‛ – এয য। এোো মফমবন্ন স্টদয়য 

‚ন্ত্রাফাদ মফলেক গয়ফলকযা‛ – স্টেভটাউনয়ক মফমবন্ন বায়ফ তায়দয গয়ফলণা  

মফয়েলয়নয কায়ে াাময কয়য থায়ক। স্টেভটাউয়নয াত কয়তাটা রম্বা তায একটা 

উদাযণ াো মাে, তায়দয য়েফ াাআয়ট স্টদো তায়দয তয়থযয ভায়ঝাআ। তাযা ফয়রয়ে তাযা 

এভন ায়নক তথয উস্থান কয়য ায়নক ভে স্টমগুয়রা োনায একভাত্র উৎ র মফমবন্ন 

স্টদয়য স্টগায়েিা ফামনীগুয়রায াযস্পমযক তথয মফমনভে। মকন্তু দুবচাগযফত ায়নক ভে এ 

তথয মফমনভে নানা কাযয়ণ ফযত ে। এফ তথয স্টেভটাউন প্রকা কয়য। াথচাৎ 

ফাাংরায়দী মকাংফা ামকস্তামন াথফা বাযতীে ভুযতাদ মকাংফা ভুমযক ফামনী স্টমফ তথয 



 
াআরামভক স্টেট ফনাভ াঅর-কায়েদাাঃ ফাাংরায়দয় ৃথক গমতথ  

ামপমোমর ভামকচন যকায ফা মাঅাআএ-এয কায়ে স্বীকায কযয়ত ায়য না, যােননমতক র্া 

ফা ানযানয কাযয়ণ, স্টফ তথয াফায়ধ স্টেভটাউয়নয কায়ে াঅয়, এফাং তাযা স্টগুয়রা 

প্রকা কয়য। 

াথচাৎ স্টেভটাউন পাউয়েন াঅয়ভমযকায াআয়ন্টমরয়েন্স কমভউমনমটয একমট ফ্রন্ট, স্টমমট মফশ্ব 

ফযাী মফমবন্ন স্টদয়য যকায, প্রান এফাং স্টগায়েিা ফামনীয স্টবতয়য থাকা াঅয়ভমযকান 

স্পাাআ, দারার এফাং ‚স্টাচ‛-স্টদয স্টথয়ক াো তয়থযয মবমত্তয়ত াঅয়ভমযকায নীমত 

মনধচাযকয়দয তফমশ্বক মোদ াঅয়িারয়নয হুভমক ম্পয়কচ ‚োনায়না এফাং স্টোয়নায‛ েনয 

গয়ফলণা  মফয়েলয়নয কাে কয়য। এোো াঅয়ভমযকায ানয দুমট াঅন্তেচামতক প্রমতক্ষ 

যামো  র্ীয়নয ফযাায়য তাযা কাে কয়য থায়ক। াঅভায়দয াঅয়রার্য প্রমতয়ফদয়নয স্টরেক 

মনয়ে াঅয়ভমযকায প্রমতযক্ষা ভন্ত্রনারয়ে কভচযত একেন াযানামরে। এ স্টথয়ক াঅয়ভমযকায 

প্রান এফাং াআয়ন্টমরয়েন্স কমভউমনমটয ায়থ স্টেভটাউয়নয গবীয ম্পয়কচয একমট প্রভাণ 

াো মাে। 

াংয়ক্ষয় এ র স্টেভটাউন পাউয়েন। াঅয তায়দয এ বূমভকা  মযর্য়েয কাযয়ণাআ 

তায়দয ফিফযয়ক াঅভযা স্টকান ভূর ধাযায কুপপায মভমডো াথফা ানয দেন মফয়েলয়কয 

ফিফয ভয়তা কয়য স্টদেয়ফা না। ফযাং ফরা মাে তায়দয াফস্থা র স্টযাভান ফামমন স্টথয়ক 

াোয়না স্ট গুপ্তর্য়যয ভয়তা স্টম াাফীয়দয (যামদোল্লাহু াঅনহুভ) ফামনীয াফস্থা স্টদয়ে এয় 



 
াআরামভক স্টেট ফনাভ াঅর-কায়েদাাঃ ফাাংরায়দয় ৃথক গমতথ  

ফয়রমের, এযা য়রন এভন ভানুল মাযা মদয়ন মুয়ে প্রকট াঅয যায়ত তাযা স্বীে যয়ফয াভয়ন 

াশ্রুের, মেদাে াফনত। াথচাৎ মমদ তাযা ত্রু য়ক্ষয মকন্তু তাযা মনে স্বায়থচাআ ায়নক 

ভে তয তথয প্রকা কয়য। াঅয তাাআ াঅভযা তায়দয মফয়েলণ তুয়র ধযমে মায়ত কয়য 

ত্রুয মর্ন্তাধাযা ম্পয়কচ াঅভযা ফুঝয়ত াময। 

 

াঅয মনে প্রমতয়ক্ষয়ক স্টর্না, তায়ক স্টফাঝা মুয়েয াতযন্ত গুরুেূণচ একমট াাং। 

াঅাআএ ফনাভ াঅর-কায়েদাাঃ ফাাংরায়দয় ৃথক গমতথাঃ 

স্টরেক – নাথামনয়ের ফায, াযানামরে, াআউএ মডাটচয়ভন্ট াপ মডয়পন্স 

এফায াঅভযা র্য়র মায়ফা, স্টেভটাউয়নয ফাাংরায়দয় মফলেক প্রমতয়ফদয়ন। স্টরেয়কয ফিফয 

উেৃমত মর্য়েয (‚‛) স্টবতয়য এফাং াঅভায়দয াংমক্ষপ্ত মকেু ভন্তফয এয ায়থ মুি কযা য়েয়ে। 

‚ফাাংরায়দয় কতৃচে ােচয়নয প্রমতয়মামগতাে াঅর-কায়েদা এফাং াঅাআএ মবন্ন মবন্ন, প্রাে 

মফযীতভুেী যণয়কৌর গ্রণ কয়যয়ে। ফাাংরায়দয়য যােননমতক াআরাভিীয়দয মফমবন্ন 

ায়ন্তাল কায়ে রাগায়নায ভাধযয়ভ েনভথচন ততমযয স্টকৌর গ্রণ কয়যয়ে াঅর-কায়েদা। 

এোো ধভচমনযয়ক্ষতাফাদী, নামস্তক এফাং মায়দযয়ক মিভা ভূরযয়ফায়ধয প্রর্াযক মায়ফ স্টদো 

ে তায়দয মফরুয়ে মনেমন্ত্রত মাংতায (targeted violence) ভাধযয়ভ াঅর-কায়েদা 



 
াআরামভক স্টেট ফনাভ াঅর-কায়েদাাঃ ফাাংরায়দয় ৃথক গমতথ  

েনভথচন ততমযয নীমত গ্রণ কয়যয়ে। মফয়েলকয়দয ভয়ত াঅর-কায়েদায এ নীমত স্টগমযরা 

মুয়েয ভামেে ভয়ডয়রয ানুরূ। এোো াঅর-কায়েদা তায়দয াাংগেমনক কায়েয 

েভফৃমেয স্টক্ষয়ত্র ুমর্মন্তত, ধীয  তকচ বায়ফ াগ্রয য়ে। তাযা এভন ফ কাে স্টথয়ক 

মফযত থাকয়ে মায়ত কয়য তায়দয গুপ্ত কামচকরা প্রকামত য়ত ায়য। 

ানযমদয়ক তুরনাভূরক বায়ফ াঅগ্রাী  যাময াংর্য়লচয নীমত গ্রণ কয়যয়ে াঅাআএ। 

াম্প্রদামেক উয়ত্তেনা  ফাাংরায়দয়ক ামস্থমতীর কযায উয়িয াঅাআএ ধভচীে াংেযাররু্, 

মিভা নাগমযক এফাং াঅাআন ৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফামমনয য াাআ স্টপ্রাপাাআর মকেু াভরা 

র্ামরয়েয়ে। 

মমদ এক মচায়ে ভয়ন মেয়রা ফাাংরায়দয় াঅর-কায়েদায়ক াঅাআএ োমেয়ে মায়ফ, মকন্তু 

ফতচভায়ন এটা স্পষ্ট স্টম ফাাংরায়দয়য মোমদ াঙ্গয়নয গমতথ াঅর-কায়েদায ানুকূয়র রু্য়য 

স্টগয়ে। াঅর-কায়েদায ফাাংরায়দম াো তায়দয স্টগান াাংগেমনক কাোয়ভায স্টফময বাগ 

যক্ষা কযয়ত ক্ষভ য়েয়ে, স্টদয়য কট্টযিী াআরামভেয়দয ভথচন ােচন কয়যয়ে এফাং 

প্রমতয়ফম ভাোনভায়যয স্টযামঙ্গা াংকট স্টথয়ক পােদা স্টনোয ভয়তা াফস্থায়ন াঅয়ে। 

াঅাআএ এয াপরয তুরনাে কভ। ফে ভায়য দচনীে াভরায ভাধযয়ভ তাযা মফয়শ্বয 

ভয়নায়মাগ এফাং মত্রকায ময়যানাভ স্টকয়ে মনয়েমেয়রা, তয়ফ একাআ ায়থ এফ াভরায 

কাযয়ণ ফাাংরায়দয়য মনযাত্তা যক্ষাকাযী ফামনীগুয়রা াঅাআএ এয স্টনটোয়কচয য 



 
াআরামভক স্টেট ফনাভ াঅর-কায়েদাাঃ ফাাংরায়দয় ৃথক গমতথ  

েযাকডাউন শুরু কয়য। মায পয়র গত ১৬ ভায় ফাাংরায়দয়য াঅাআএ-এয ফযাক মিক্ষে 

য়েয়ে। 

ফাাংরায়দয়য মস্থমতীরতা  মনযাত্তায উয াঅর-কায়েদা  াঅাআএ এয ৃথক 

যণয়কৌয়রয প্রবাফ েয়ফ, একাআ ায়থ াঅগাভী মদয়ন মফশ্ব ভয়ঞ্চ এ দুাআ মোমদ দয়রয 

প্রমতয়মামগতা মকবায়ফ াগ্রয য়ফ তা ম্পয়কচ মকেু ধাযণা ফাাংরায়দয়য এ স্টপ্রক্ষাট স্টথয়ক 

াো মাে।‛ 

ভয়নায়মাগী ােক েয়তা স্টেোর কয়য থাকয়ফন, ২০১৬ এয াঅগয়েয ম্ভাফয এ মযণমতয 

কথা ‚গুরান াভরা  একমট মচায়রার্না‛ নাভক স্টরোে াঅমভ এভন ম্ভাফনায কথা 

উয়ল্লে কয়যমেরাভ। ফাস্তয়ফ তাাআ য়েয়ে এফাং এ ফাস্তফতায স্বীকায়যামিাআ স্টেভটাউয়নয 

প্রমতয়ফদয়ন পুয়ট উয়েয়ে। 

 

াঅর-কায়েদায াঅঞ্চমরক গ্রণয়মাগযতাাঃ 

ফাাংরায়দয় াঅর-কায়েদায েনভথচন ততময কযায স্টকৌয়রয উয়িয র স্টদমটয 

যােননমতক াআরাভমি এফাং ধভচমনযয়ক্ষতাফাদীয়দয ভায়ঝয মফয়বদয়ক কায়ে রাগায়না। 

াআরাভমি ফনাভ ধভচমনযয়ক্ষতফাদীয়দয এ মফয়বদ ফতচভায়ন ফাাংরায়দী ভায়েয ভূর মফয়বদ 

স্টযোগুয়রায একমটয়ত মযণত য়েয়ে। 
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াআরাভমি এফাং স্টকুরামযেয়দয ম্পয়কচ একমট াতযন্ত গুরুেূণচ মযফতনচ াঅয় ২০১৩ 

ায়রয শুরুয মদয়ক। ২০১৩ এয োনুোমযয়ত নামস্তক ব্লগায়যয য াঅেভণ কযা ে। 

াভরাে াঅত ব্লগাযয়ক াাতায়র বমতচ কযা ে। য়যয ভায় াঅয়ভদ যােীফ ােদায 

নায়ভয াফাগ াঅয়িারয়নয এক কভচীয়ক তায ফাায কায়োআ তযা কযা ে। ভায়র্চ ঢাকাে 

াফায়গয াঅয়যকেন কভচী াভরাে াঅত ে। এ মাংতায মনিা োনায়নায মযফয়তচ 

যােননমতক াআরাভমিয়দয ভয়ধয ায়নয়ক এ াভরায়ক স্বাগত োনাে। োভাোয়ত াআরামভয 

োত্র াংগেন াআরামভ োত্র মমফয, মাযা যামেফয়ক নামস্তক ভয়ন কযয়তা, এ তযাকায়েয 

প্রাংা কয়য। কয়েক ভা য, ‚নামস্তক ব্লগায‛-স্টদয পাাঁময দামফয়ত কয়েক রক্ষ 

াআরাভমি মফয়ক্ষাবকাযী ঢাকাে মফয়ক্ষাব কয়য। 

াফাগ াঅয়িারন এফাং যােীয়ফয তযায প্রমত যােননমতক াআরাভমিয়দয ভয়নাবাফ াঅর-

কায়েদায েনয একমট ুয়মাগ ৃমষ্ট কয়য। াঅর-কায়েদায উয়িয মের স্টকুযরায াঅদয়চয 

স্টভাকায়ফরাে মনয়েয়দয াআরায়ভয যক্ষা প্রার্ীয মায়ফ উস্থায়নয ভাধযয়ভ এফাং স্টকুযরায 

একমটমবেয়দয টায়গচট কযায ভাধযয়ভ কট্টয াআরাভমিয়দয ায়থ একধযয়নয স্টোট গেন। 

মায পয়র একমদয়ক স্টমভন তায়দয স্টরাকফর ফৃমে ায়ফ, ানযমদয়ক মকেু যােননমতক 

াআরাভমিয়দয যােনীমত মযতযাগ কয়য মোদয়ক গ্রণ কযাে উেুে কযায ুয়মাগ ৃমষ্ট 
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য়ফ। ভুমরভ ব্রাদাযহুড (াআেোনুর ভুমরভীন) ানযানয াআরাভমিয়দয ফযাায়য দীর্চমদন 

ধয়য াঅর-কায়েদা এ নীমত গ্রণ কয়য াঅয়ে। 

এ স্টকৌরগত ুমফধায ভুয়োভুমে য়ে ফাাংরায়দয়য াঅর-কায়েদা স্টনটোকচ ২০১৫ ায়র 

গুপ্ততযায মভন শুরু কয়য। তায়দয াভরাে ামবমেৎ যাে  স্টফ মকেু মফমষ্ট স্টকুযরায 

একমটমবষ্ট মনত ে। াঅর-কায়েদা, মাযা ফাাংরায়দয় াঅনায াঅর-াআরাভ নায়ভ কাে 

কয়য, তায়দয এ ুমর্মন্তত মাংতায়ক াঅয়যা স্টোযায়রা কযায েনয তযা যফতচী মফফৃমতয 

ভাধযয়ভ প্রাগাো র্ারু কয়য। এফ মফফৃমতয ভাধযয়ভ তাযা মনয়েয়দয াআরামভ ভূরযয়ফায়ধয 

যক্ষাকাযী দর মায়ফ মর্মত্রত কয়য এফাং ফাাংরায়দী াকয়গাষ্ঠীয মফরুয়ে াস্ত্র ায়ত তুয়র 

স্টনোয েনয যােননমতক াআরাভমিয়দয উদু্বে কযায স্টর্ষ্টা র্ারাে। 

এয াঅয়গ ২০১৪ ায়র প্রকামত এক মবমডয়ত াঅর-কায়েদা স্টনতা াঅাআভান াঅম-

মাোমময ফাাংরায়দীয়দয ‚াআরায়ভয মফরুয়ে েুয়ডায াঅগ্রায়নয স্টভাকায়ফরাে‛- মফরুয়ে 

গণাবুযত্থান গয়ে স্টতারায াঅফান োনান। এ ধযয়ণয ফাতচায াাাম াঅর-কায়েদা 

াআরাভমিয়দয গণতামন্ত্রক যােনীমতয়ত াাংগ্রয়নয ফযাায়য ভায়রার্না র্ামরয়ে স্টময়ত 

থায়ক। ভায়রার্না  উদু্বেকযয়নয এ মভয়য়রয ভাধযয়ভ াঅর-কায়েদা ফাাংরায়দয়য 

াআরাভমিয়দয মূ্পণচ বায়ফ গণতামন্ত্রক যােননমতক প্রমেো মযতযাগ কযায়ত র্াে। 
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মমদ ফাাংরায়দ মনয়ে াঅর-কায়েদায মযকল্পনায ভূর র মাং েমত, তথাম টায়গচট 

মনধচাযয়নয স্টক্ষয়ত্র তাযা াতযন্ত ুমর্মন্তত দয়ক্ষ মনয়েয়ে। তাযা ফাাংরায়দয়য যােনীমতমফদ 

াথফা াঅাআন ৃঙ্খরা যক্ষাকাযী ফামনীয য াভরা কযায়ক এমেয়ে স্টগয়ে, ম্ভফত এয 

কাযণ র তাযা ভয়ন কয়য এযকভ কযা য়র তায়দয স্টনটোয়কচয য ফযাক েযাকডাউন 

য়ফ। 

াঅয তাাআ একমট ফযমতেভ োো তাযা নামস্তক  ধভচমনযয়য়ক্ষ একমটমবেয়দয টায়গচট 

কয়যয়ে। একভাত্র ফযমতেভ াভরামট ে ২০১৬ এয এমপ্রয়র। এ াভরাে াঅনায াঅর-

াআরাভ ফাাংরায়দয়য প্রথভ ভকামভ ভযাগামেন এয ায়থ মুি এমক্টমবেয়দয তযা কয়য। 

তয়ফ মমদ এ টায়গচটমট মবন্ন মের, মকন্তু নামস্তকয়দয য াভরায তফধতা স্টমবায়ফ স্টদো 

য়েমের মেক স্টবায়ফাআ তাযা এ াভরায য়ক্ষ মুমি উস্থান কয়য। টুাআটায়য প্রকামত 

মফফৃমতয়ত াঅনায াঅর-াআরাভ দামফ কয়য ভকামভতায প্রর্াযনায য়ক্ষ এ দুাআ 

একমটমবয়েয কাে ভূরত াআরায়ভয মফরুয়ে র্ারায়না ‚তফমশ্বক াভমযক  াঅদমচক মুয়েয 

াাং‛। 

ভূরত এ মফলেমট র মোমদ ভানায়েয উুর াথচাৎ ভূরনীমতভূ মেক স্টযয়ে স্টপ্রক্ষায়টয 

ায়থ াভঞ্জযূণচ মরম গ্রয়ণয। স্টমভন াআভাভ োর ভুোমিদ ােে উাভা যামভাহুল্লা 

ফয়রমেয়রন ভুমরভ মফয়শ্বয ভুযতামিন াকয়দয মযফয়তচ েুয়ডায-মায়োমনেয়দয 
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ভুোমমদয়নয াভরায টায়গচট ফানায়ত। কাযণ উম্মায েনয এ ত্রুয মফরুয়ে এক ো 

ে। োয়েে মফলেগুয়রায ভয়ধয স্টথয়ক উত্তভ  উয়মাগীমটয়ক স্টফয়ে স্টনোাআ মকভা। 

দুাঃেেনক াঅাআএ ‚াআযামক স্টভন্টামরমট‛ মনয়ে াআযামক মরম হুফহু ফাাংরায়দয় ফাস্তফােয়নয 

স্টর্ষ্টা কয়যয়ে, এফাং ফযথচ য়েয়ে। 

মাংতাাআ রক্ষয ফনাভ ‚রক্ষয ােচয়নয উকযণ মায়ফ মাংতায ফযফাযাঃ 

‚াঅর-কায়েদায মনেমন্ত্রত  ুমর্মন্তত মাংতায নীমতয মফযীয়ত াঅাআএ স্টফয়ে স্টনে 

দচনীে, স্টাযয়গার স্টপরা মাংতায নীমত। ফাাংরায়দয় াঅাআএ এয স্টনটোকচ মনয়েয়দয 

উমস্থমত োনান স্টদে ২০১৫ এয স্টয়েম্বয়য। াআটামরে এক এাআডকভচীয়ক তযা কযায 

ভাধযয়ভ। যফতচী কয়েক ভায় মো, ক্বামদোমন ানযানয ধভচীে াংেযাররু্য়দয য াভরা 

র্ামরয়ে তাযা তযা কয়য। াঅাআএ এয ফাাংরায়দ স্ট্র্যামটমে, মমযো, াআযাক  ানযানয 

াঞ্চয়র স্টনো তায়দয স্ট্র্যামটমেয ানুরূ। স্টমভন াংেযাররু্য়দয য র্ারায়না াভরায উয়িয 

মের ফাাংরায়দয় াম্প্রদামেক উয়ত্তেনা ৃমষ্ট কযা। এয াঅয়গ াআযায়ক এ স্টকৌর ফযাকবায়ফ 

পরতা রাব কয়য। একাআ বায়ফ ানযানয াঞ্চয়রয ভয়তা ফাাংরায়দয় তাযা াঅাআনৃাংক্ষরা 

যক্ষাকাযী ফামনী এফাং মফয়দীয়দয াভরায টায়গচট ফানাে। মকন্তু াঅর-কায়েদায স্টকৌয়রয 

ভয়তা াঅাআএ এয এ নীমত, ফাাংরায়দয়য াঅথচ-াভামেক  যােননমতক স্টপ্রক্ষায়টয ায়থ 

ভানানাআ  উমুি মের না। 
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ানযমদয়ক াঅর-কায়েদায ফাাংরায়দম াো েনগয়ণয াভয়ন াঅাআএ এয ায়থ তায়দয 

াথচকয পুমটয়ে স্টতারায এ ুয়মাগ কায়ে রাগাে। স্টভ ২০১৬ স্টত প্রকামত এক ফিয়ফয াঅর-

কায়েদা ‚নভুমরভ‛ এফাং ‚এভন ফযমি মায়দয মফরুয়ে স্টকান প্রভাণ স্টনাআ‛ তযায 

ভায়রার্না কয়য। একাআ ফিয়ফয াঅনায াঅর-াআরাভ ভকামভ কভচীয়দয য াভরা 

কযায তফধতা ুনফচযি কয়য, এফাং এাআ াভরাে ামনোকৃতবায়ফ এক মমকউমযমট গাডচ াঅত 

ফায কাযয়ণ দুাঃেপ্রকা কয়য। এভনমক তাযা এ ফয়র স্টম স্টকফর াঅত্মযক্ষায োমতয়য ফাধয 

য়ে তায়দয এভনটা কযয়ত য়েয়ে এফাং মনযাত্তায প্রে না থাকয়র তাযা াঅত গাডচয়ক এ 

ফযাায়য ক্ষমতূযন মদয়তা। 

াঅাআএ এয স্টভাকায়ফরাে াঅর-কায়েদায তফমশ্বক নীমতয একমট গুরুেূণচ াাং এ ফিফয 

পুয়ট উয়েয়ে – মাংতাে াঅাআএয়ক োমেয়ে মাফায স্টর্ষ্টায ফদয়র, াঅর-কায়েদা 

মনয়েয়দযয়ক াঅয়যা াংমত  ুমর্মন্তত স্টেয়রাোে মায়ফ উস্থান কযয়ে। ফাাংরায়দয় 

াঅাআএ এয ভাত্রামতমযি মাংতায়ক াঅর-কায়েদা যােননমতক াআরাভমিয়দয মনয়েয়দয 

াঅয়যা কায়ে টানায েনয ফযফায কযায স্টর্ষ্টা কয়যয়ে। 

তয়ফ াঅাআএ এফ ভায়রার্নায ধায ধায়য মন। মাংতায ভাত্রা াঅয়যা ফামেয়েয়ে। 

ফাাংরায়দয় াঅাআএ এয কভচকায়েয রূ্ো স্পমচত ে েুরাাআ ২০১৬ স্টত র্ারায়না মর 

াঅমটচোয়নয াভরায ভাধযয়ভ। কূটননমতক, মফয়দম এফাং ধনী ফাাংরায়দীয়দয েয়িয 
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ামবোত এরাকাে াফমস্থত এ স্টযেুয়যয়ন্ট াভরা র্ামরয়ে াঅাআএ স্টযেুয়যয়ন্ট থাকা 

স্টরাকয়দয মেমম্ম কয়য এফাং ২০ েনয়ক তযা কয়য। তায়দয তফমশ্বক প্রাগাো স্টনটোয়কচয 

ভাধযয়ভ াঅাআএ এ াভরায ফযাায়য য়ফচাচ্চ ভয়নায়মাগ ৃমষ্ট কযায স্টর্ষ্টা কয়য। তযাকাে 

র্রাকারীন ভয়োআ তাযা র্টনাস্থয়রয মফমবন্ন েমফ প্রকা কয়য এফাং াভরায দাে স্বীকায 

কয়য স্টনে। াভরা র্রাকারীন ভয়োআ দাে স্বীকায়যয এ র্টনা মের াঅাআএ এয েনয 

প্রথভ।‛ 

মাংতা ভূর রক্ষয না ফযাং রক্ষয ােচয়নয উকযণ। তয়ফ ভুমরভ মায়ফ াঅভযা াঅয়যা 

স্পষ্ট বায়ফ এবায়ফ ফরয়ত াময স্টম, াঅভায়দয কায়েয ভূর রক্ষয দুমট। 

১) পযম মক্বতায়রয দামেে ারন কযা, এয ভাধযয়ভ দেরকৃত ভুমরভ বূমভগুয়রা ভুি কযা 

এফাং মনমচামতত ভুমরভয়দয াাময কযা। 

২) াঅল্লায মমভয়ন াঅল্লায াঅাআন প্রমতমষ্ঠত কযা এফাং াঅভযা াযীোয াঅয়রায়ক ভয়ন 

কময এ রক্ষয ােচয়নয েনয মেক েমত ফা ভানাে র মোদ মপ ামফমরল্লা। 

ৃথক দৃমষ্টবমঙ্গাঃ 

‚স্বল্পয়ভোদী াভমযক  প্রাগাোয দৃমষ্টয়কাণ স্টথয়ক মমদ এ াভরা পর মের, মকন্তু 

স্টকৌরগত মদক স্টথয়ক এমট যফতচীয়ত ামফয়ফর্নাপ্রূত মায়ফ প্রভামণত ে। াভরায াঅয়গ 

মোমদ দরগুয়রায ফযাায়য কীবাফ াগ্রয ো উমর্ৎ এ মনয়ে মকেুটা মদ্বধাদ্বয়ন্ধ থাকয়র, 
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াভরায য াঅাআএ এফাং াঅর-কায়েদা, দুাআ স্টনটোয়কচয মফরুয়োআ ফাাংরায়দ যকায ফে 

ধযয়ণয এক কাউন্টায স্টটযমযেভ কযায়ম্পাআন শুরু কয়য। 

গত ১৫ ভায় ফাাংরায়দম াঅাআন ৃঙ্খরা ফামনী াঅাআএ এয স্টনটোয়কচয ফযাক ক্ষমতাধন 

কয়যয়ে, তায়দয স্টফ মকেু গুরুেূণচ দযয়দয তযা াথফা ফিী কয়যয়ে। তায়দয ভয়ধয মর 

াঅমটচোর াভরায কমথত ভূর মযকল্পনাকাযী তামভভ াঅয়ভদ স্টর্ৌধুময  ফাাংরায়দ 

স্টনাফামনীয ায়ফক স্টভেয োামঙ্গয াঅরভ ানযতভ। মর াঅমটচোয়ন াভরাকাযীয়দয 

োামঙ্গয াঅরভ প্রমক্ষন মদয়েমের ফয়র ধাযণা কযা ে। ২০১৭ এয ভায়র্চ াঅাআএ 

াঅয়যকমট ফে াঅর্ায়তয মু্মেীন ে মেন ফাাংরায়দয় াঅাআএ এয ীলচ কভাোয ভাাআনুর 

াআরাভ ভুা একমট ন্ত্রামফয়যাধী ামবমায়ন মনত ে। 

ন্ত্রামফয়যাধী এফ ামবমান াঅাআএ এয ক্ষভতা কমভয়ে মদয়েয়ে এফাং তায়দয ভয়ধয 

স্টকাির স্টদো মদয়েয়ে। মমদ মর াঅমটচোর াভরায য, ২০১৭ এয ভায়র্চ াঅাআনৃঙ্খরা 

ফামনীয য মতনমট াভরা , তাযা স্টফ মকেু াায়যন কয়যয়ে, তথাম তায়দয কায়েয 

গমত মস্থমভত য়ে স্টগয়ে এফাং তায়দয স্টনটোয়কচয মফমবন্ন াাং স্টমভন াভমযক প্রমক্ষক, 

াস্ত্র ার্াযকাযী এফাং স্টফাভা মফয়লজ্ঞয়দয স্টভয়য স্টপরা াথফা ফিী কযা য়েয়ে। 

ফাাংরায়দয় াঅাআএ এয ীলচমচায়েয স্টনতায়দয তযা  ফমিয পয়র স্টনতৃে মনয়ে এক 

াংকট স্টদো স্টদে মা াংগেনয়ক মফবি কয়য স্টপয়র। ফাাংরাবালী একমট মত্রকায বালযভয়ত 
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ভাাআনুর াআরাভ ভুায ভৃতুযয য তায়দয এক কভাোয াঅাআেুফ ফাচু্চয়ক স্টনতৃয়েয েনয স্টফয়ে 

স্টনো ে। এয পয়র ভুায াধীনস্ত ামদুয যভান যয়প াগয মনয়েয স্টনতৃয়ে একমট 

ৃথক দর ততময কয়য। একাআ মত্রকায ূয়ত্র োনা স্টগয়ে স্টম, াঅাআএ এয এ দুমট াাং 

যস্পয়যয মফরুয়ে াঅাআনৃঙ্খরা ফামনীয য়ে গুপ্তর্য ফৃমত্তয ামবয়মাগ এয়নয়ে, মায কাযয়ণ 

তায়দয ভয়ধয মকেু মাংতায র্টনা র্য়টয়ে। 

ানযমদয়ক াঅাআএ এয াভরায কাযয়ণ শুরু ো ন্ত্রামফয়যাধী ামবমান াঅর-কায়েদায 

ফাাংরায়দ স্ট্র্যামটমেয একমট গুরুেূণচ াাংয়ক ফযাত কয়যয়ে। মর াঅমটচোন াভরায াঅয়গ 

াঅর-কায়েদা মনয়েয়দয মদয়ক মথাম্ভফ কভ ভয়নায়মাগ াঅকৃষ্ট কযায স্টর্ষ্টা কযমের, মায়ত 

কয়য াঅাআনৃঙ্খরা ফামনীয ায়থ ঙ্ঘলচ এমেয়ে মাো মাে। এ নীমত ফস্তুত াঅর-কায়েদায 

স্টকৌরগত তধমচ (Strategic Patience) এয প্রমতপরন। মমদ াঅর-কায়েদা ফাাংরায়দম 

যকাযয়ক ভুযতাদ ভয়ন কয়য এফাং এক মচায়ে মগয়ে গণমফপ্লফ শুরু কযায ভাধযয়ভ 

যকাযয়ক ক্ষভতারু্যত কযয়ত র্াে, মকন্তু তায়দয মচয়ফক্ষন  মফয়েলণ র এ ভূহুয়তচ যায়েয 

মফরুয়ে মুয়েয মাফায ভত াবযন্তযীন ক্ষভতা  স্টরাকফর তায়দয স্টনাআ। একাযয়ণ মর 

াঅমটচোন াভরায াঅয়গয ফেযগুয়রায়ত াঅর-কায়েদা ভূরত টায়গচট মকমরাং এফাং তায়দয গুপ্ত 

স্টনটোকচ প্রায কযায স্টর্ষ্টা র্ারামের মায়ত কয়য যায়েয ায়থ যাময াংর্াত এমেয়ে 

মাো মাে। 
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মর াঅমটচোয়নয য মেন ন্ত্রামফয়যাধী ামবমান শুরু ে, তা াঅর-কায়েদায এ ম্প্রাযণ 

নীমতয প্রমত ানাকামিত ভয়নায়মাগ মনয়ে াঅয়। মায পয়র াংগেনমট ফাধয ে ফযাকবায়ফ 

তায়দয াভমযক কামচকরা কমভয়ে াঅনয়ত। স্টয়েম্বয ২০১৬ স্টত এক াঅর-কায়েদা 

য়েফাাআয়ট প্রকামত (দাো াআরাল্লা) এক স্টরোে, ায়র্না এক স্টরেক ন্ত্রামফয়যাধী 

ামবমান শুরু কযায়নায েনয াঅাআএ এয ভায়রার্না কয়য। াাম োামঙ্গয াঅরয়ভয 

ভয়তা দক্ষ েমঙ্গয়দয াঅাআএ মেক বায়ফ কায়ে রাগায়ত ায়যমন ফয়র ামবয়মাগ কয়য। 

মমদ াঅর-কায়েদায স্টনটোকচ গত এক ফেয়য স্টফ মকেু ক্ষমতয মু্মেীন য়েয়ে, তায়দয 

স্টফ মকেু দয স্টগ্রপতায য়েয়ে, মায ভয়ধয াঅয়ে াঅনারুল্লা ফাাংরা মটয়ভয াঅাআমট 

এক্সাটচ, মায ফযাায়য নামস্তক একমটমবেয়দয ফযাায়য তথয াংগ্রয়য ামবয়মাগ কযা য়ে – 

তফু াঅাআএ এয তুরনাে াঅর-কায়েদা ন্ত্রামফয়যাধী েযাকডাউয়নয ায়ক্ষাকৃত বায়রা 

স্টভাকায়ফরা কয়যয়ে। ফাাংরায়দ স্টনাফামনীয ায়ফক স্টভেয মেোউর ক  াঅর-কায়েদায 

উচ্চতয স্টনতায়দয ায়নয়কাআ ধযা য়েমন। মেোউর ক ফাাংরায়দ স্টনাফামনীয়ত 

থাকাকারীন াফস্থাে ২০১২ ায়র যকায়যয মফরুয়ে াবুযত্থায়নয এক ফযথচ স্টর্ষ্টা র্ারাে। 

ফাাংরায়দী াঅাআন ৃঙ্খরা ফামনী স্বীকায কয়য স্টম াঅর-কায়েদা স্টনটোয়কচয মফরুয়ে তাযা 

স্টতভন াগ্রগমত ােচন কযয়ত ক্ষভ ে মন। প্রমতকূরতায ভুয়ে াংগেনমটয এ দৃঢ়তায কাযণ 

ম্ভফত তায়দয মফমবন্ন মচায়ে মফবি স্টর-মবমত্তক কাোয়ভা।‛ 
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ত্রুয প্রমতমেোয কথা মফয়ফর্না কয়য পযম দামেে স্টথয়ক মফযত থাকা স্টগাভযাম। ত্রুয 

প্রমতমেোয কথা মর্ন্তা না কয়য, মেক বায়ফ মাফমনকা োো মোন্ত স্টনো াভমযক 

দয়ক্ষ স্টনো স্টফাকামভ। 

ুনরুত্থায়নয য়থ াঅর-কায়েদাাঃ 

‚স্টনটোকচ স্টভাটাভুমট াক্ষত থাকায কাযয়ণ ফাাংরায়দয় াঅর-কায়েদায বমফলযৎ ম্ভাফনাভে। 

গুরান াভরায পরাপর স্টদোয য তাযা ম্ভফত ন্ত্রামফয়যামধ ামবমায়নয াঅয়গ তাযা স্টম 

তকচ ম্প্রাযয়ণয নীমত ানুযণ কযমের, তায়ত স্টপযত মায়ফ। এফাং এয ভাধযয়ভ মনয়েয়দয 

উমস্থমত াঅয়যা ম্প্রামযত কযয়ফ। 

ফাাংরায়দয় াঅর-কায়েদায স্টনটোয়কচয উমস্থমত, ভাোনভায়যয যাোাআন যায়েয প্রবাফ ফৃমেয 

একমট ফান মায়ফ কাে কযয়ত ায়য। যাোাআন যায়েয একমট উদীেভান াআরাভমি 

মফয়রাম াঅয়িারয়নয উত্থান র্টয়ে। মফমবন্ন প্রমতয়ফদয়ন দামফ কযা য়ে স্টম াঅর-কায়েদায 

ফাাংরায়দম কভচীযা স্টযামঙ্গা ভুমরভয়দয মনয়েয়দয দয়র স্টবোয়ে, এফাং তাযা াঅমথচক বায়ফ 

াঅযাকান স্টযামঙ্গা যারয়বন াঅমভচ (াঅযা)-স্টক ােতা কযয়ে। 

ফয়য়ল, াঅর-কায়েদা েয়তা াঅাআএ এয াঅঞ্চমরক  তফমশ্বক স্ট্র্যামটমেয ফযথচতায়ক কায়ে 

রামগয়ে স্টভাভুমি র্টা মফমবন্ন াঅাআএ দযয়ক মনয়েয়দয দয়র মনয়ত াযয়ফ।‛ 
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